ประกาศเทศบาลเมืองตาก
เรื่อง สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินโครงการบริหารและ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
**********************************
ตามที่เทศบาลเมืองตาก ได้ดาเนินการจัดประชุม ปรึกษาหารื อเพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนิน โครงการบริหารและ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 7 ตาบลนารึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นัน
จากการจัด ประชุมปรึก ษาหารือ เพื่ อสร้ างความรู้ค วามเข้ าใจและรับ ฟัง ความคิด เห็น ของ
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่าได้มีผู้แทนประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนิน
โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็นตามรายชื่อแนบท้าย โดยได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นทังในเชิงบวกและเชิงลบ ได้หารือเกี่ยวกับ ปัญหา
และความต้องการ พร้อมทังข้อวิตกกังวลในการดาเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน มาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขเยียวยาในด้านต่างๆ ซึ่ง เทศบาลเมืองตาก ได้รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อกังวล
ต่างๆ มาสรุปจัดทาเป็นกรณีศึกษาในการดาเนินโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามรายงานสรุปผล การรับฟัง
ความคิดเห็นของของประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แนบมาพร้อมประกาศนี) เพื่อหาแนวทางการ
แก้ไ ขปัญ หาและตอบสนองความต้อ งการของชุมชน ให้ที่มีความเหมาะสมที่สุด และดีที่สุ ด ต่อชุมชน และ
สามารถก่อให้เกิดการดาเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณพล ชยานนท์ภักดี)
นายกเทศมนตรีเมืองตาก

โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนินโครงการบริหารและ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 7 ตาบลนารึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๑. การดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามที่ เทศบาลเมื องตาก ได้ ด าเนิ นการจั ด ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่ว ไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนิน โครงการบริหารและ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 7 ตาบลนารึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นัน
เพื่ อให้ก ารดาเนิ นการของโครงการดัง กล่ าวเกิด ประโยชน์สู ง สุ ดและเป็ นไปตามขันตอนของ
กระทรวงมหาดไทย เทศบาลเมืองตากจึงได้ดาเนินการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้ามารับฟัง
และแสดงความคิดเห็นถึงรายละเอียดโครงการฯ โดยเทศบาลเมืองตากได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในพืนที่รับทราบผ่านการปิดประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
และประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สานักปลัดส านักนายกฯ โดยมีเอกสาร ๓ ฉบับ คือ ๑) หนัง สื อ
ประกาศจากหน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการ ๒) ลักษณะกิจกรรมและเวลาของการจัดรับฟังความคิดเห็น และ
๓) เอกสารแนบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ด้วยข้อมูลดังต่อไปนี
(๑) เหตุผลความจาเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ
(๒) สาระสาคัญของโครงการ
(๓) ผู้ดาเนินการ
(๔) สถานที่ดาเนินการ
(๕) ขันตอนและระยะเวลาดาเนินการ
(๖) ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ
(๗) ผลกระทบที่อาจเกิดขึนแก่ประชาชน รวมทังมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา
(๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายและที่มาของเงิน
ในส่ ว นการปิ ดประกาศประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อมู ล โครงการฯ เทศบาลเมื อ งตากได้ ดาเนิ น การปิ ดประกาศข้ อ มู ล
โครงการฯ ณ สถานที่หน่วยงานรัฐ ตังแต่วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี
(1) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สานักงานเทศบาลเมืองตาก
(2) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลนารึม
(3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการกานัน ตาบลนารึม
(4) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู.่ ๑ ตาบลโป่งแดง
(5) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู.่ ๑ ตาบลวังประจบ
(6) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
(๗) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก
/ (8) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ...
เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

1

โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๘) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
(๙) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ว่าการอาเภอเมืองตาก
(๑0) การปิดประกาศผ่าน ระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
http://www.publicconsultation.opm.go.th/Web/new_phs_proj_view/P25650509001
(๑1) การปิดประกาศผ่าน ระบบเครือข่ายสารสนเทศของเทศบาลเมืองตาก
http://www.tessabantak.go.th/news_view.php?img=2&n_id=2574&action=view

(๑) สานักงานเทศบาลเมืองตาก

(๓) ที่ทาการกานันตาบลนารึม

(๕) ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตาบลวังประจบ

(๒) องค์การบริหารส่วนตาบลนารึม

(๔) ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตาบลโป่งแดง

(๖) สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก

/ (7) สานักงาน ...
เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2

โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๗) สานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตาก

(๘) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

(๙) ที่ว่าการอาเภอเมืองตาก
ภาพที่ ๑ ถึง ๙ แสดงการปิดประกาศข้อมูลโครงการ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานรัฐ

ภาพที่ ๑๐ และภาพที่ ๑๑ แสดงการปิดประกาศข้อมูลโครงการผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
๒. ขันตอนการดาเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๑. โดยวิธีการสารวจความคิดเห็น ซึ่ง ได้จัดทาเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโครงการและเปิดโอกาส
ให้ประชาชนมารับข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็น
๑.๑ ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อขอรับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
ได้ที่กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองตาก หรือสแกน QR CODE (ท้ายประกาศ) ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม
๒๕๖๕
/ ๑.๒ เปิดให้ …
เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

3

โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๒ เปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทางโทรสารและ
ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ทางไปรษณี ย์ ที่อ ยู่ สานั กงานเทศบาลเมือ งตาก เลขที่ 901 ถนนตากสิ น
ตาบลระแหง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
- ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๕๕๕๑-๘๘๘๘ (ต่อกองช่างสุขาภิบาล)
- ทางโทรสาร หมายเลข ๐-๕๕๕๑-๘๘๐๐
- ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
โครงการบริ หารและจัด การขยะมูลฝอยชุมชนเป็ นพลัง งานไฟฟ้าระบบปิ ดที่เป็นมิตรต่ อสิ่ง แวดล้อ ม) ช่องทาง
การติดต่อผ่านสื่อออนไลน์
- เว็บไซต์ : http://www.tessabantak.go.th/
- อีเมลล์ : tessabantak@hotmail.com
- Facebook : https://www.facebook.com/TakMunicipality
- LINE Official Account : @tak63000
- QR CODE

๒. โดยวิธีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดประชุมรับฟัง ความ
คิดเห็นระดับตัวแทนของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไปหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
๒.๑ เวลาและสถานที่ดาเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ดาเนิ นการรับฟั ง ความคิ ดเห็น ของประชาชน โดยการประชุมระดับ ตัวแทนของกลุ่ ม
ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ในวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน
เนินมะคึก หมู่ที่ 7 ตาบลนารึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๒.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รั บ ฟั ง และแสดงความคิ ด เห็ น ต้ อ งแสดงตนพร้ อ มบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีที่อยู่ในเขตพืนที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
๒.๓ กาหนดการการรับฟังความคิดเห็น
๒.๓.๑ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมรับเอกสารเผยแพร่ข้อมูลโครงการและ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตังแต่เวลา 08.00 น. ระยะเวลาเปิดการประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตังแต่เวลา 09.00 น.

/ ๒.๓.๒ พิธีเปิด
เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๒ พิธีเปิดโดยนายกเทศมนตรีเมืองตาก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผลและ
ความจ าเป็ น ของการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนตามโครงการบริ ห ารและจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชน
เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๓ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ โดยผู้แทนจากเทศบาลเมืองตาก
๒.๓.๔ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการฯ
๒.๓.๕ นอกจากมาตรการป้องกัน แก้ไขเยียวยา อันอาจเกิดจากผลกระทบที่ได้
กาหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการแล้ว ประชาชนสามารถศึกษาดูรายละเอียดมาตรการป้อ งกัน แก้ไข เยียวยา
เพิ่มเติมได้ที่ www.tessabantak.go.th (เรื่องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการบริหารและจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
โดยการรับ ฟัง ความคิด เห็น ตามโครงการบริห ารและจัด การขยะมูล ฝอย
ชุมชนเป็น พลั ง งานไฟฟ้า ระบบปิด ที่เ ป็น มิต รต่อ สิ่ง แวดล้อ ม ดัง กล่า วทุก วิธีก ารและทุก ช่อ งทางที่กาหนดไว้
ข้างต้น จะทาการสรุป รวบรวมผลการรับ ฟัง ความคิด เห็น ของประชาชน พร้อ มทั งกาหนดมาตรการป้อ งกัน
แก้ไ ข เยียวยา ที่มีเพิ่มเติมจากการรับฟัง ความคิด เห็น (ถ้า มี) โดยจะปิด ประกาศให้ป ระชาชน ทราบภายใน
15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสินการรับ ฟัง ความคิด เห็น ของประชาชน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ต ามระเบีย บสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิด เห็น ของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๑ หรือ สามารถติด ตามผล
การรับฟังความคิดเห็นได้ที่ www. tessabantak.go.th
๓. ระยะเวลาดาเนินการ
ตังแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
๔. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รายละเอียดดังนี
เทศบาลเมื อ งตาก ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ
โดยการประชุ มฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดาเนิน โครงการบริหารและ
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 7 ตาบลนารึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
๒๕๖๕ โดยมีท้องถิ่นจังหวัดตาก นายกเทศมนตรีเมืองตาก นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนารึมนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังประจบ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโป่งแดง กานันตาบลนารึม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตาก
และองค์การบริหารส่วนตาบลนารึม ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ ของจังหวัดตาก และ
สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในครังนี สามารถสรุปความคิดเห็นดังนี
เทศบาลเมืองตากได้จัดทาสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในการดาเนิน
โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการจัด
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป
/ ปรากฏว่า ...
เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดาเนินโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรากฏว่าได้มีผู้แทนประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนิน โครงการบริหารและจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นตามรายชื่อแนบ
ท้าย โดยได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นทังในเชิงบวกและเชิงลบ ได้หารือเกี่ยวกับ ปัญหาและความต้องการพร้อมทังข้อ
วิตกกังวลในการดาเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน มาตรการป้องกัน และแก้ไขเยียวยาในด้าน
ต่างๆ ซึ่งเทศบาลเมืองตาก ได้รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อกังวลต่างๆ มาสรุปจัดทาเป็นกรณีศึกษาในการ
ดาเนินโครงการ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ให้ที่มีความเหมาะสมที่สุด
และดีที่สุดต่อชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการดาเนิน โครงการบริ หารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต่อไป
และการสรุ ป ผลจากแบบสอบถามการแสดงความคิ ด เห็ น ต่ อ โครงการบริ ห ารและจั ด การ
ขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อมผลเทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก
จั ง หวั ด ตาก (การประมวลผลข้ อ มู ล ในครั งนี ได้ รั บ ข้ อ มู ล สรุ ป ผลจากคณะผู้ เ ชี่ ย วชาญที ม งานศึ ก ษาวิ จั ย
โดยนายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์ ตาแหน่ง นักวิชาการสิ่ง แวดล้อม และ รศ.ดร.สุรพล ผดุง ทน อาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ดังนี
ผู้เข้าร่วมในการรับฟังความคิดเห็นที่ลงทะเบียน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จานวน 485 คน
และมีผู้ทาแบบสอบถามทังสิน 374 คน
สรุปผลการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เป็นพลังงานไฟฟ้า
ระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (แบบสอบถาม) จานวนทังสิน 374 คน มีรายละเอียดดังนี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
๑) เพศ
เพศหญิง
เพศชาย
๒) อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
2๑ – 3๐ ปี
3๑ – 4๐ ปี
4๑ – 5๐ ปี
51 - ๖๐ ปีขึนไป
60 ปีขึนไป
3) สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง

จานวน
จานวน

259 คน
115 คน

คิดเป็นร้อยละ 69.25
คิดเป็นร้อยละ 30.75

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

16
24
38
66
116
114

คน
คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ 4.28
คิดเป็นร้อยละ 6.42
คิดเป็นร้อยละ 10.16
คิดเป็นร้อยละ 17.65
คิดเป็นร้อยละ 31.02
คิดเป็นร้อยละ 30.48

จานวน
จานวน
จานวน

99 คน
238 คน
37 คน

คิดเป็นร้อยละ 26.47
คิดเป็นร้อยละ 63.64
คิดเป็นร้อยละ 9.89
/ 4) ระดับการศึกษา ...
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โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4) ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
จานวน 8 คน
ประถมศึกษา
จานวน 173 คน
มัธยมศึกษาตอนต้น
จานวน 73 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
จานวน 58
ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จานวน 21
ปริญญาตรี
จานวน 35 คน
ปริญญาโท
จานวน 6 คน
5) อาชีพ
รับราชการ
จานวน 17 คน
รับจ้างทั่วไป
จานวน 145 คน
เกษตรกร
จานวน 90 คน
ธุรกิจส่วนตัว
จานวน 24 คน
พนักงาน/ลูกจ้าง
จานวน 14 คน
ค้าขาย
จานวน 35 คน
อื่นๆ
จานวน 49 คน
เช่น แม่บ้าน, ข้าราชการบานาญ นักศึกษา เป็นต้น

คิดเป้นร้อยละ 2.14
คิดเป็นร้อยละ 46.26
คิดเป็นร้อยละ 19.52
คน คิดเป็นร้อยละ 15.51
คน คิดเป็นร้อยละ 5.61
คิดเป็นร้อยละ 9.36
คิดเป็นร้อยละ 1.60
คิดเป็นร้อยละ 4.55
คิดเป็นร้อยละ 38.77
คิดเป็นร้อยละ 24.06
คิดเป็นร้อยละ 6.42
คิดเป็นร้อยละ 3.74
คิดเป็นร้อยละ 9.36
คิดเป็นร้อยละ 13.10

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๑) ท่านคิดว่าจะได้รับประโยชน์ในด้านใดบ้างหากมี โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๑) ท่านคิดว่าโครงการนีมีประโยชน์ต่อประชาชนในพืนที่โดยรอบ และจังหวัดตากหรือไม่
มีประโยชน์
จานวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 93.58
ไม่มี
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.42
(2) ท่านคิดว่าโครงการนีมีความจาเป็นสาหรับการจัดการขยะมูลฝอยในพืนที่หรือไม่
มีความจาเป็น
จานวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 93.85
ไม่มี
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.15
(3) ท่านคิดว่าโครงการนีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรอบพืนที่ตาบลนารึมหรือไม่
มีประโยชน์
จานวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 92.78
ไม่มี
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22

/ (4) ท่านคิดว่า ...
เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(4) ท่ า นคิ ด ว่ า โครงการนี สามารถป้ อ งกั น ผลกระทบจากปั ญ หาขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนที่ มี ต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้หรือไม่
ได้
จานวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 91.18
ไม่ได้
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.82
(5) ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตาบลนารึม สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทัง
ภาษีอื่นๆ และรายได้จากการกาจัดขยะ ทาให้มีงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้มากขึน
ได้
จานวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 93.05
ไม่ได้
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.95
(6) ท่านคิดว่าปัญหามลพิษต่างๆ ที่เกิดขึนจากขยะมูลฝอยที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น ลดปัญหาการใช้ที่ดินเพื่อใช้เป็นบ่อฝังกลบมูลฝอยขยะชุมชน
ได้
จานวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 91.98
ไม่ได้
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.02
(7) ท่านคิดว่าเมื่อเกิดโครงการฯ ดังกล่าว จะมีประโยชน์ด้านใดต่อชุมชนบ้าง
- มีประโยชน์ เพราะจะได้กาจัดขยะได้ถูกวิธีการ
- ช่วยลดปัญหาจากขยะมูลฝอยที่เกิดขึน ทาให้เกิดมลพิษต่อสังคมโดยรวม
- ช่วยลดเชือโรคที่เกิดจากขยะสกปรกได้
- ทาให้ขยะของหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดเก็บที่ดีขึน ทาให้สิ่งแวดล้อมโดยรวมของหมู่บ้าน
ชุมชนดีขึน ขยะไม่อุดตันรางระบายนาและท่อระบายนา
- ลดขยะในชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดปัญหาขยะในการเผาขยะในบ้านหรือ
ในชุมชน
- เป็นการขจัดขยะให้เป็นระเบียบ ลดการทิงขยะเรี่ยราด
๒.๒) ความคิดเห็นของท่านต่อโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๒.๑) มีผลดีมากกว่าผลเสีย
จานวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 81.55
๒.๒.๒) มีผลเสียมากกว่าผลดี
จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.22
๒.๒.๓) มีผลดีและผลเสียเท่า ๆ กัน จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2
๒.๓) ท่านมีความเชื่อมั่นในมาตรการจัดการด้านสิ่ง แวดล้อมต่ อโครงการบริหารและจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มากน้อยเพียงใด
๒.๓.๑) เชื่อมั่นมาก
จานวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 86.63
๒.๓.๒) เชื่อมั่นน้อย
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29
๒.๓.๓) ไม่ค่อยเชื่อมั่น
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 5.08

/ 2.4 ท่านเห็นด้วย ...
เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๒.๔) ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ระบบปิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
๒.๔.๑) เห็นด้วย
จานวน 327 คน คิดเป็นร้อยละ 87.43
๒.๔.๒) ไม่เห็นด้วย
จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.56
2.4.3) ไม่แสดงความคิดเห็น
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.01
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
๑. สิ่งแวดล้อมดีอยู่แล้วเป็นกังวลในเรื่องการก่อสร้างอาจทาให้เกิดความเสียหาย
๒. ต้องการทราบข้อมูลโครงการเพิ่มเติม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
3. ต้องการให้มีการอธิบายให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบถึงข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึน
โดยการเข้าถึงประชาชนมากกว่านี
4. มีความวิตกกังวลในเรื่องของมลพิษและสารตกค้างที่อาจเกิดขึนในชุมชน
5. พืนที่ที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะอยู่ใกล้ชุมชน กลัวจะเกิดการระเบิด
6. มีความกังวลในเรื่องของนาเสียที่จะซึมลงสู่พืนดิน ลงแม่นา และโรคต่างๆ

/ ๔. คาถาม ...
เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔. คาถามและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะระหว่างการดาเนินการประชุมการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและประชาสัมพันธ์ โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้า
ระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากคณะผู้เชี่ยวชาญทีมงานศึกษาวิจัย โดยนายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์ไพบูลย์
ตาแหน่ง นัก วิ ช าการสิ่ง แวดล้ อ ม และ รศ.ดร.สุ รพล ผดุ ง ทน อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาโครงการฯ สาขาวิ ศวกรรม
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีดังนี
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นางศรีไพร ฮอมแบร์ก
หมู่ 7 ตาบลนารึม

คาถาม
1.เทคนิคและเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า
จากการนาเสนอนันดี แต่จะมั่นใจได้
ได้หรือไม่ว่าในระหว่างการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าจะไม่ถูกลดสเปค
2.การเผาขยะ ก่อให้เกิดมลพิษ
มีวิธีการจัดการกับมลพิษนันอย่างไร

คาตอบ
1.ในการดาเนินการขออนุญาตกับ
หน่วยงานอนุญาตนัน หากมี
รายละเอียดเครื่องจักร และแบบที่
แสดงประกอบในการยื่นขออนุญาตนัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะต้องแจ้ง
หน่วยงานที่ทาการกากับดูแลและ
อนุมัติ อนุญาตให้พิจารณาก่อนกระทา
การใดๆ ทางผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้เอง เนื่องจาก
จะผิดกฎหมายและมีบทกาหนดลงโทษ
ทางกฎหมายที่ชัดเจน อีกทังเมื่อทาการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จทางหน่วยงานที่
อนุญาตจะเข้าไปดาเนินการตรวจสอบ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ว่าตรง
ตามที่ขออนุมัติ อนุญาตหรือไม่ ก่อนที่
จะเปิดให้ดาเนินการต่อไป
2.เรื่องมลพิษนัน โรงไฟฟ้าจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้การกาจัด
ขยะเป็นไปในระบบปิด ไม่มีนาเสีย
มีการตรวจเช็คคุณภาพอากาศบริเวณ
ปลายปล่อง ส่วนเถ้าจะต้องรายงานต่อ
อุตสาหกรรมจังหวัดว่าส่งออกไปกาจัด
อย่างถูกวิธีหรือไม่ ส่งไปที่ไหน จานวน
เท่าไหร่ มีเอกสารชัดเจน โดยไม่มีการ
รั่วไหล หรือนาไปทิงตามสถานที่ต่างๆ
/ 2.นายจารัส ...

เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ที่
ชื่อ - นามสกุล
2 นายจารัส สังทอง

3 นายไพลิน ฮอมแบร์ก
ตัวแทนชาวบ้านหมู่ 7
ตาบลนารึม

คาถาม
1.การนาขยะมาเผา จะต้องมีการนา
ขยะมากองเพื่อเก็บไว้ 2 ปี เพื่อลด
ความชื น จะมี ปั ญ หาต่ อระบบน าใต้
ดินหรือไม่
2.ขยะที่นามาเผาจะต้องทาการแยก
ขยะก่ อ น เนื่ อ งจากขยะบางชนิ ด ไม่
สามารถเผาได้ แล้ ว ขยะที่ เ หลื อ จะ
นาไปกาจัดอย่างไรต่อไป

1.การสร้างโรงไฟฟ้าขยะในบริเวณนี
จะทาให้ราคาที่ดินตกต่าหรือไม่
2..ในอนาคตหากโรงไฟฟ้าปล่อย
มลพิษที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและ
ชุมชน จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
3.โรงไฟฟ้ าเก็บขยะและนาเสียไว้ใ น
บ่อคอนกรีต หากบ่อคอนกรีตเกิดการ
แตกจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร

เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

คาตอบ
1.ในการดาเนินการของโรงไฟฟ้าจะมี
การออกแบบเป็นระบบปิดทังหมด โดย
ขยะที่ น าเข้ า มายั ง โรงไฟฟ้ า นั นจะถู ก
นามาเก็บไว้ยัง บ่อรับขยะมูลฝอยแบบ
ระบบปิดซึ่งออกแบบเป็นระบบแรงดัน
ลบเพื่ อ ป้ อ งกั น กลิ่ น ออกสู่ ภ ายนอก
ทังนีบ่อรับขยะมูลฝอยสามารถรองรับ
ปริ ม าณขยะได้ ม ากกว่ า ๕,๐๐๐ ตั น
นอกจากนีนาชะขยะที่เกิดขึนจะถูกสูบ
รวมไปบ าบั ด ยั ง ระบบบ าบั ด น าเสี ย
ทั งหมดที่ อ อกแบบเป็ น ระบบปิ ด และ
เป็นบ่อคอนกรีตเพื่อป้องกันการรั่วไหล
พร้อมมีระบบการติดตามตรวจสอบการ
รั่ ว ไหลเพื่ อ เป็ น การเฝ้ า ระวั ง อี ก ครั ง
อย่างไรก็ตามนาที่ผ่านการบาบัดแล้วใน
ขันตอนสุดท้ายด้วยระบบ RO จะถูกนา
กลั บ มาใช้ ใ หม่ ทั งหมดโดยไม่ มี ก าร
ระบายนาทิงออกสู่ภายนอกแต่อย่างใด
2.ไม่ มี ก ารแยกขยะ
เนื่ อ งจาก
เทคโนโลยีที่ใช้จะมีการพักขยะไว้ให้นา
ออกมาจากขยะ และมีเครนคีบเพื่อบีบ
นาออก ขยะจะหมาดและสามารถนาไป
เผาได้โดยใช้ความร้อนสูง
๑.การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะไม่ทาให้
ราคาที่ดินตกต่า เนื่องจากเมื่อทาการ
พิจารณาโรงไฟฟ้าในหลายๆ พืนที่ จะ
ก่อให้เกิดมีการพัฒนาของชุมชน
โดยรอบ ทังระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของ
ที่ดินเพิ่มมากขึน
๒.ในการดาเนินการของโรงไฟฟ้า
จะต้องมีการบาบัดให้ได้ตามมาตรฐาน
ตามที่หน่วยงานราชการได้กาหนดไว้
/ ที่ ...
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โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่

ชื่อ - นามสกุล

4 ตัวแทนชาวบ้านตาบลนา
รึม

คาถาม

1.ประชาชนและชาวบ้านในพืนที่
โดยรอบโรงไฟฟ้าจะได้รับอะไรจาก
โครงการนี

คาตอบ
และต้องมีการตรวจสอบพร้อมจัดส่งผล
ให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง ทังในระยะ
ก่อสร้างและในระยะดาเนินการ
อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีแนวโน้มความ
ผิดปกติเกิดขึน ทางโรงไฟฟ้าจะต้องรีบ
ดาเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดย
ทันที เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓. การดาเนินการของโรงไฟฟ้าจะมี
ระบบการติดตามตรวจสอบการรั่วไหล
ของบ่อคอนกรีต และในกรณีที่เลวร้าย
ทีส่ ุดจะต้องหยุดดาเนินการปรับปรุง
และแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อเป็น
การป้องกันผลกระทบต่อชุมชน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1.มีเงินกองทุนโรงไฟฟ้าประมาณ
600,000 บาทต่อปี รัศมี 1 กิโลเมตร
รอบโรงไฟฟ้า เพื่อใช้ดูแลชุมชน
ข้างเคียง เช่น ทุนการศึกษา ดูแลผู้
ยากไร้ และมีเงินจากโรงไฟฟ้า (CSR)
เพื่อดูแลชุมชนรัศมี 3 กิโลเมตร เช่น
นาดื่ม อุปกรณ์การเรียน ขึนอยู่กับ
ชุมชนจะเสนอขอกับทางโรงไฟฟ้า

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ที่
ชื่อ - นามสกุล
ข้อเสนอแนะ
1 ตั ว แทนชาวบ้ า นต าบลวั ง 1.อยากให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ลงพืนที่สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องโรงไฟฟ้า
ขยะให้แก่ชาวบ้านให้มากกว่านี เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้และความเข้าใจใน
ประจบ
โครงการมากขึน

/ รูปภาพ ...
เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
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โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รูปภาพการรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ “โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
เทศบาลเมืองตาก อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านเนินมะคึก หมู่ที่ 7 ตาบลนารึม อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ภาพที่ ๑๒ – ๑๗ ภาพบรรยากาศภายในงานขณะรับฟังการชีแจงโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านช่องทางเว็บไซต์
การรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบ
ปิด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.publicconsultation.opm.go.th ตังแต่วันที่
13 พฤษภาคม 2565 ได้ปิดการรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
พบว่าไม่มีประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการฯ
ตารางแสดงสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการผ่านทางเว็บไซต์
ช่องทางการรับฟังผ่านทางเว็บไซต์
ผลการรับฟังความเห็น
ทางเว็บไซต์ www.publicconsultation.opm.go.th
ไม่มีการระบุรายละเอียดความคิดเห็น
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